Prag - en af Europas gamle
kulturelle hovedstæder

2011
2012

Torsdag den 10 maj - søndag den 13. maj 2012
Afrejse Aalborg lufthavn torsdag eftermiddag - hjemme igen søndag.
Fly fra Aalborg med en mellemlanding alt efter flyselskab.
Centralt beliggende hotel, alle værelser med bad og toilet.
Med i prisen er fly, transfer, lokal transport i Prag, hotel,
morgenmad, en teaterforestilling, middag lørdag aften
ekskl. drikkevarer og guideservice ved medlem af højskoleforeningens bestyrelse.
Vi påtænker en teaterforestilling som er speciel for Prag,
hvor der er et mix af skuespil, dans, sang og dukker.
Der vil blive arrangeret/være mulighed for, at tilkøbe sightseeingture og besøg på forskellige seværdigheder af eller
med deltagelse af medlem højskoleforeningens bestyrelse.

Det er frivilligt at deltage i det arrangerede
program, man kan
også udforske byen på
egen hånd eller i mindre grupper.
Vi forstiller os, at vi efter tilmeldingen vil kontakte jer,
med forslag og ideer til det endelige program.
Depositum kr. 1.000 - betales umiddelbart efter tilmelding.
Da vi ikke kender flyafgange og dermed priser, forbeholder
vi os ret til prisændringer.
Pris ca. kr. 4.500,- (i dobbeltværelse)
Antal deltagere 15 - 20.
Tilmelding:

kontakt@visamles.dk
senest den 1. oktober 2011

Vi tjekker København igen.
Rådhuset - Cirkusrevyen - Christiania - DR

yt program for Højskoleforeningen
Vendsyssel, en god blanding af kulturelle arrangementer, virksomhedsbesøg og
rejser.

Vi lægger op til en rejse til enten Rusland eller
Dansk Vestindien i 2013, hvilket vi gerne vil drøfte med jer til generalforsamlingen den 21. november, som vi har henlagt til Nordjyske.

Der er på forhånd planlagt 7 arrangementer, men
vi har i bestyrelsen besluttet, at skulle der opstå
en spændende koncert el. lign. undervejs, køber vi
et antal billetter og sender en mail til jer om I har
lyst til at deltage.

Sammen med programmet følger medlemsopkrævning på kr. 100,- som bedes indbetalt snarest
så I er sikre på jeres medlemskab.

N

- God fornøjelse!
Bestyrelsen

Generalforsamling

Torsdag den 31. maj 2012 kl. 08.00 - Hjemkomst fredag kl. 20.00
Afgang med bus fra Brønderslev Banegård.
Vi har 2 gange tidligere besøgt København med stor fornøjelse. Denne gang bliver det med nye seværdigheder på
programmet.
Turen er lagt en torsdag-fredag i den skønne forsommer.
Vi skal have den store rundtur på Københavns Rådhus
med en festlig afslutning. Om aftenen tager vi på Bakken
hvor vi spiser og dernæst ser Cirkus Revyen 2012 med
bl.a. Lisbeth Dahl, Ulf Pilgaard og alle de andre. Vi har
reserveret de bedste billetter i salen. Overnatning på Hotel

Absalon. Den følgende dag besøger vi den nu selvejende
fristad Christiania med en stedkendt lokal guide og slutter
med besøg i den helt utrolig flotte Danmarks Radios
Koncerthus i Ørestaden og sluttelig spiser vores frokost
her i deres nye Cafe DAB In
Inkluderet i prisen er lidt mad til bussen mod København
+ aften + morgen + middag + alle besøg og billetter.
Pris kr. 2.200,- (ekstra for enkelværelse)
Tilmelding:

kontakt@visamles.dk
senest den 1. april 2012

Mandag d. 21. november 2011 - kl. 18.00
Dette års generalforsamling er henlagt til Nordjyske Medier,
Langagervej 1, Aalborg, og programmet er som følger:
kl. 18.00 Rundvisning
kl. 18.45 Oplæg ved en af avisens journalister
kl. 19.15 Spisning
kl. 20.00 Generalforsamling
Nordjyske er vært ved kaffe/te med kage.
Pris kr. 100,00
Tilmelding:

Rusland eller Vestindien
i 2013?
Udlandsrejse uge 42 og 43 - 2013
Rusland: Ad zarens vandveje fra Skt. Petersborg til
Moskva. Rejsen foregår med krydstogtskib med mulighed
for masser af kulturelle oplevelser på vejen.
Prisniveau ca. kr. 16.000 for 12 dage med fly fra Kastrup.

Dansk Vestindien: Få et indblik i den gamle danske koloni med en uges krydstogt til de mange øer og en uge på
fastlandet med ture i det gamle danske område.
Prisniveau ca. kr. 23.000 for 16 dage med fly
fra Kastrup.
Endelig plan, økonomi og tilmeldingsfrister meldes ud efter generalforsamlingen,
når vi har hørt jeres ønsker til rejse.

kontakt@visamles.dk
Senest den 7. november 2011

Foreningens bestyrelse
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Suppleant:
Suppleant:

Inger Møller Nielsen, tlf. 9880 0640
Birthe Holst Andersen, tlf. 9883 8007
Niels Larsen, tlf. 9892 2310
Ellen Majgaard Bjerre, tlf. 2929 8375
Holger Juul Nielsen, tlf. 9824 4345
Johannes Bjerre, tlf. 2080 9393
Henning Nielsen, tlf. 9827 1843

Foreningens mailadresse: kontakt@visamles.dk
Alle tilmeldinger og spørgsmål
foretages på denne adresse.

Se også: www.visamles.dk

Tur til Bangsbo
i Frederikshavn

Virksomhedsbesøg på
kartoffelmelsfabrik

Søndag den 21. august 2011 kl. 09.30 - ca. 14.00

Tirsdag d. 11. oktober 2011 - kl. 19.00
Kartoffelmelsfabrikken AKV, Langholt,
Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov.

Vi starter morgenfriske ved Bangsbo Fort med en guided
tur i området med de mange bunkers, og en pragtfuld
udsigt over Kattegat med Læsø og Skagen i horisonten.
Der afsluttes med besøg i bunkermuseet.

Vi besøger kartoffelmelsfabrikken, der på dette tidspunkt
arbejder på højtryk døgnet rundt.

2. del er et besøg på Bangsbo Museum med rundvisning i
særudstillingen fra 2. verdenskrig og mulighed for at besøge
hele museet.

Vi vil blive vist rundt på fabrikken, der herefter er vært ved
en kop kaffe.

Vi slutter dagen med frokost på den traditionsrige restaurant Møllehuset.

Pris kr. 50,00
Tilmelding: kontakt@visamles.dk
senest den 3. oktober 2011

X-Factor loven

Se mere på www.bangsbo.com
om dette spændende område.
Pris kr. 275,00 incl. rundvisninger, entre og frokost.
Tilmelding:

kontakt@visamles.dk
senest den 12. august

Tirsdag den 31. januar 2012 - kl. 19.30
Foredrag ved samfundsforsker
Johannes Andersen, Aalborg Universitet
på Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev

Turen går til
Rold skov

Fuck Janteloven - her kommer X-factor-loven!
• Det er ikke bare i fjernsynet, folk sendes hjem med
beskeden om, at de er gode, samtidig med at andre sendes hjem med beskeden om, at de ikke er så gode.

Søndag den 11. september 2011
Mødetid kl. 9.30 el. kl. 10.00 ved Nordjyllands
Idrætshøjskole. Turen varer ca. 5 timer.
Første stop bliver ved Gravlev kirke og kirkegård, der ligger
smukt i landskabet. Her ligger billedhuggeren Anders
Bundgård Poulsen begravet med sit eget gravmæle ”Hedepigen”. Anders Bundgård er mest kendt for ”Gefionspringvandet” i København. Hans modeller står i Tingbæk kalkmine. Udsigten ud over den genetablerede Gravlev sø
nydes.
Vi fortsætter til
Ravnkilde og Lille
Blåkilde ved foden
af Rebild Bakker.
Lille Blåkilde er
skovens vandrigeste kilde, 90 ltr. i
sek. Går vi lige et
par skridt videre
op i bakkerne
Lars Kærs hus.
kommer vi til
krybskytten Lars Kærs hus, og går vi over Hulvejen lander
vi i Rebild Bakker.
Oven på den gode gåtur, er det tid til at se på madpakken
og igen nyde udsigten.

Gravlev sø med kirken i baggrunden.
Efter pausen kører vi til mindestenen for frihedskæmperen
Niels E. Vangsted, der under krigen, blev skudt af tyskerne
på vej nordud af skoven.
Turen fortsætter til Mosskov Trinbræt og pavillon, hvor vi
sætter bilen og går under jernbanen til den smukke St.
Øksø. En tur rundt er på små 3 km.

• Overalt i samfundet har man indført systemer og synlige
symboler der fortæller, at man skal tro på, at man er god.
At man skal tro på, at alle andre synes man er dejlig og
gerne vil have mere.

• Det afspejler en grundlæggende
mentalitet, der har bredt sig i
samfundet. En mentalitet der kan sammenfattes i X-factor-loven, der starter sådan her: Du skal virkelig tro på,
at du er noget særligt.
• Johannes Andersen ser nærmere på X-factor-loven som
udtryk for en grundlæggende mentalitet i samfundet.
Pris kr. 100,00
Tilmelding: kontakt@visamles.dk
senest den 16. januar 2012

Den fantastiske
Elvis historie
Søndag den 4. marts 2012 - kl. 19.30
på Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev

St. Øksø.
Pris kr. 50,00 + en madpakke til egen mund.
Tilmelding:

kontakt@visamles.dk
senest den 5. september.

Turen arrangeres af Ole Jensen
og ret til ændringer forbeholdes.

Gennem et to timers show får vi hele historien om knægten
fra Tupelo, der i halvtresserne revolutionerede både musikken og ungdomskulturen. Vi får naturligvis en masse dejlige
Elvis sange, men også en masse viden om ”The King of
Rock´n Roll”, med både forsiden og bagsiden af medaljen.
Olav Lisby har specialiseret sig i den fantastiske historie, som
er den eneste af sin slags i Danmark. Olav Lisby synger selv
alle sangene med sin store Elvis stemme - ikke udklædt men
som historiefortælleren der kigger i bakspejlet her godt 30 år
efter Elvis´død.

Vi sidder i hyggelige
omgivelser i foredragssalen på NIH ved borde
med levende lys - får et
glas vin eller øl - og i
pausen serveres lidt godt til ganen. Arrangementet laves i
samarbejde med Støttekredsen for NIH.
Pris kr. 145,00 - incl. servering i pausen.
Vin, øl og vand kan købes.
Tilmelding:

kontakt@visamles.dk
senest den 1. februar 2012

